PRESS RELEASE
Petrosea Mencatatkan Kenaikan Pendapatan 46,36% di Semester Pertama 2018
31 Agustus 2018 – PT Petrosea Tbk. (PTRO) mencatatkan kenaikan pendapatan sebesar 46,36%
menjadi US$205,83 juta sehingga berhasil membukukan laba bersih US$7,45 juta pada akhir 30 Juni
2018. Lini bisnis Kontrak Pertambangan memberikan kontribusi terbesar terhadap peningkatan
tersebut, dimana total overburden volume meningkat sebesar 69,22% menjadi 56,25 juta BCM dan
total volume produksi batubara naik 69,34% menjadi 17,73 juta ton.
Kontribusi terbesar kedua didapatkan dari lini bisnis Rekayasa & Konstruksi yang menyumbang
24,18% terhadap total pendapatan Perusahaan. Proyek Levee Stockpile untuk PT Freeport Indonesia
serta Lampunut Road, Bridge & Earthwork Construction untuk PT Maruwai Coal terus memberikan
kontribusi terbesar untuk lini bisnis ini.
“Petrosea terus menerapkan operational excellence pada seluruh aspek operasionalnya sehingga
dapat mencatatkan tingkat produktivitas yang lebih tinggi serta mengoptimalkan utilisasi alat berat,
setelah sebelumnya menghadapi kendala curah hujan tinggi selama kuartal pertama tahun ini. Selain
itu, kami juga sedang mengimplementasikan beberapa inisiatif untuk terus meningkatkan
produktivitas,” ujar Presiden Direktur PT Petrosea Tbk., Bapak Hanifa Indradjaya.
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PT Petrosea Tbk.
Petrosea merupakan Perusahaan multi-disiplin yang bergerak di bidang jasa kontrak pertambangan, infrastruktur dan jasa
pendukung minyak & gas bumi yang telah berpengalaman luas di Indonesia sejak tahun 1972. Keunggulan Petrosea adalah
pada kemampuan untuk menyediakan jasa pertambangan terpadu pit-to-port, kemampuan rekayasa dan konstruksi yang
terintegrasi serta jasa logistik, dengan selalu berkomitmen penuh terhadap penerapan tata kelola perusahaan,
keselamatan, kesehatan kerja dan lingkungan, manajemen mutu dan integritas bisnis. Kami juga menyediakan jasa untuk
industri minyak & gas bumi di Indonesia melalui Petrosea Offshore Supply Base (POSB) di Tanjung Batu, Kalimantan Selatan
dan Sorong, Papua Barat yang secara konsisten memberikan pelayanan berstandar internasional dan cost effective untuk
seluruh klien kami.
Petrosea didukung penuh oleh pemegang saham utamanya, PT Indika Energy Tbk., yang merupakan perusahaan energi di
Indonesia yang menyediakan solusi energi terpadu melalui investasinya di bidang sumberdaya energi, jasa dan
infrastruktur.
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